Aanvraagformulier Maatschappelijke participatie 2019
(Uiterste inleverdatum 31-12-2019)

INWONER van:
 GEMEENTE LOPIK
Persoonlijke gegevens
Uzelf

Uw partner (indien van toepassing)

Naam en voorletters

Naam en voorletters:

Adres:

Adres:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Burgerservicenummer:

Burgerservicenummer:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

IBAN-nummer:

IBAN-nummer

E-mailadres

E-mailadres

Correspondentieadres (indien anders dan hierboven, indien in bezit van machtiging. Machtiging meesturen)
Naam en voorletters
Adres:

Postcode en plaats:

□ u bent alleenstaande
□ u bent alleenstaande ouder
□ u bent gehuwd/samenwonend
Kruis aan wat van toepassing is.

LET OP!
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer uw aanvraag compleet is. Dus inclusief de benodigde
bewijsstukken.
Versie 09-07-2019

In te vullen door medewerker van WIL:
Datum aanvraag:

Clientnummer en werkprocesnummer:

Inkomen op datum aanvraag: PW of OM

Gezinssituatie :
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Toelichting tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie Lopik
De gemeente vindt het belangrijk dat mensen met een minimum inkomen kunnen deelnemen aan activiteiten in
het kader van maatschappelijke participatie.
Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld?
 Voor iedereen wonend in de gemeente Lopik met een leeftijd van 18 jaar en ouder
 Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm (zie overzicht).
 Per gezinslid vanaf 18 jaar kunt u € 100,00 ontvangen per jaar.
 Inwonende kinderen vanaf 18 jaar moeten zelf de tegemoetkoming aanvragen (studenten komen niet in
aanmerking)
 U hoeft de bonnen niet met deze aanvraag mee te sturen, maar wel te bewaren. Achteraf kan gecontroleerd
worden of u daadwerkelijk recht had op deze regeling. De bonnen kunnen dan achteraf opgevraagd worden.
Voor welke kosten is deze regeling bedoeld?
Voor de kosten van maatschappelijke participatie kan elk lid van een huishouding een vergoeding ontvangen als
tegemoetkoming in de kosten van bijvoorbeeld:
 Contributies sportvereniging
 Museumbezoeken
 Bioscoopbezoek
 Bibliotheek
 Dierentuin
 Attractieparken enz.
Kostendeler
Wanneer u samen woont met andere personen vanaf 21 jaar, behalve uw echtgenoot of partner, dan bent u
kostendeler. Stel u woont met nog 2 personen vanaf 21 jaar in een huishouden, dan bent u 1 persoon in een
huishouden van 3 personen. Personen die studiefinanciering ontvangen en/of personen die een commercieel
huurcontract met u hebben, worden niet meegeteld.
Maximale inkomensgrenzen

110% tot
gepensioneerde leeftijd
(excl. vakantie toeslag)*

110% vanaf de
gepensioneerde leeftijd
(excl. vakantietoeslag)*

Alleenstaande

€ 1076,79

€ 1.205,96

Gehuwden

€ 1.538,27

€ 1.642,21

U deelt uw woning met 1 volwassene **

€

769,14

€

821,11

U deelt uw woning met 2 volwassenen **

€

666,59

€

711,63

U deelt uw woning met 3 volwassenen **

€

615,31

€

656,88

U deelt uw woning met 4 volwassenen **

€

584,54

€

624,04

*De bedragen gelden per maand, met ingang van 1 juli 2019. Afhankelijk van het aantal volwassenen in uw huishouding en
woonsituatie kunnen andere bedragen van toepassing zijn. U kunt aan bovenstaande bedragen geen rechten ontlenen.
** anders dan uw partner, van 21 jaar of ouder

Maximale vermogensgrens
Situatie
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwd / samenwonend

Vermogensgrens
€ 6.120,00
€ 12.240,00

*deze bedragen gelden per 1 januari 2019. U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.
(uw eerste woning, de woning waar u feitelijk verblijft, telt niet mee als vermogen)
.
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Dit teken komt u regelmatig tegen op dit formulier. De
bewijsstukken bij dit teken moet u inleveren.

Voor het vaststellen van uw recht op de regeling
maatschappelijke participatie stellen wij vragen
over uw situatie, uw inkomen en uw vermogen.
Wij rekenen op uw begrip.

Altijd meesturen:
kopie geldig legitimatiebewijs van u en/ of uw eventuele partner:
Geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs)

1.

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
(iedereen die tot u huishouden behoort - inclusief uzelf)

2a.

Hoeveel personen van 21 jaar en ouder wonen op
uw adres? (inclusief uzelf)

2b.

Ontvangt één van deze personen studiefinanciering
en/ of staat ingeschreven bij een erkende
onderwijsinstelling.

O nee
O ja, naam persoon die studiefinanciering of
ingeschreven staat bij erkende onderwijsinstelling

Bsn nummer

Meesturen:
beschikking DUO en/ of inschrijfbewijs onderwijsinstelling.

2c.

Ontvangt u een vergoeding van één van deze
personen voor het inwonen?
(denk bijv. aan kamerverhuur)

Begindatum studiefinanciering/tegemoetkoming
O nee
O ja, naam

Bsn nummer

Meesturen:
bewijs van betaling en huurovereenkomst.

3.

Is uw gezinsinkomen lager of gelijk aan maximaal
110% van de bijstandsnorm die voor u geldt? (zie
schema)
Meesturen:
Alle inkomensgegevens en bankafschriften van u en uw evt.
partner van de laatste 3 maanden.
(u kan deze opvragen bij uw bank of, indien u kan
internetbankieren, deze downloaden)

Relatie tot de aanvrager

O Nee
O Ja, namelijk
O
O
O
O

Bijstandsuitkering O WAO/WIA O AOW
Alimentatie O Pensioen O Heffingskorting
Inkomen uit arbeid
Overige, t.w. …………………………….

(Indien u op moment van aanvraag een bijstandsuitkering van
WIL ontvangt, hoeft u geen inkomensgegevens/
bankafschriften mee te sturen)
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4.

Vermogen.
Om het vermogen vast te stellen wilt u de volgende
gegevens invullen?

e

O 1 rekeningnummer

Saldo

€
ten name van:

Wat is op dit moment het saldo van uw bank- en/of
uw spaarrekeningen?
En van uw ten laste komende kinderen en/of uw
partner?

e

O 2 rekeningnummer

Saldo

€
ten name van:

Meesturen:
Alle bankafschriften (inclusief spaarrekeningen) van de laatste
3 maanden van u, uw eventuele partner en uw ten laste
komende kinderen.
(u kunt deze opvragen bij uw bank of deze downloaden met
internetbankieren)

4.

Ondertekening
Ik heb alle vragen begrepen en volledig
beantwoord. Ik weet dat op basis van mijn
aanvraag:
WIL mijn persoonlijke gegevens registreert;
WIL inlichtingen kan vragen bij instanties en/of
werkgevers en andere personen. Dit betreft
uitsluitend inlichtingen die nodig zijn voor de
uitvoering van de betreffende wetgeving;
Omstandigheden die van invloed kunnen zijn
op de uitkering direct aan WIL moeten worden
gemeld;
Dat opzettelijk onjuist of onvolledig invullen
kan leiden tot strafvervolging, boete,
terugvordering, vermindering van de uitkering
en/of een maatregel.

e

O 3 rekeningnummer

Saldo

€
ten name van:

Datum

Handtekening van de aanvrager of gemachtigde

Handtekening van de eventuele partner of
gemachtigde
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